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Van het bestuur
Beste muzikanten,
Afgelopen vrijdag was het zo ver. Richard Schroevers is begonnen als 2 e dirigent bij Apollo.
Zoals we vanuit het bestuur hebben aangegeven heeft dit twee redenen: 1. Cathy verlichting geven
tijdens het laatste jaar van haar studie, 2. Verschillende invalshoeken van repeteren heeft ons tijdens
het studieweekend (in voorbereiding op het concours) veel gebracht, dit willen we structureel
vormgeven.
De taakverdeling tussen de twee dirigenten is heel duidelijk;
Cathy is en blijft de hoofddirigent en zal dus leidend zijn in de interpretatie van de muziek. Zij zal dan
ook de concerten dirigeren.
Richard zal meer belast worden met het technisch instuderen van de muziek. Hij heeft wel aangegeven
graag als leermomenten te willen meekijken in het tot stand komen van de muzikale programma’s zoals
Apollo dit doet.
De verdeling in repetities zal als volgt zijn: Richard komt 1 maal per maand de volledige repetitie
verzorgen, maar 2 repetities voor en 1 na een concert zullen door Cathy geleid worden.
Zoals de meeste van jullie reeds gemerkt hebben tijdens het invallen van Richard, is hij een hele andere
persoon dan Cathy, maar daarin zit wat het bestuur betreft ook de mooie aanvulling.
We hebben als bestuur een aantal evaluatiemomenten met Cathy en Richard ingepland om vinger aan
de pols te houden.
Dit duo-dirigentschap is voor dit seizoen vastgelegd, aan het einde van het seizoen zal gekeken worden
of we als muziekvereniging dit omzetten nar een duurzame samenwerking.
Mochten jullie vragen hierover hebben, dan kunnen jullie terecht bij Albert of Kim. En natuurlijk bij
Cathy en Richard (beiden hebben aangegeven open te staan voor vragen/op- en aanmerkingen)

Tot slot willen we vanuit het bestuur aangeven dat we 20 oktober en 3 november 2 concerten op de
agenda hebben staan, maar dat de opkomst op de repetities sinds de zomervakantie tegenvalt.
Daarom ons dringende verzoek om de repetities te komen bezoeken, want alleen met een goed bezet
orkest kunnen we komen tot prestaties zoals in Zaandam.

Tot de volgende repetitie.
Namens het bestuur,
Kim van der Maat

Jaarprogramma 2018
OKTOBER

NOVEMBER

6
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steelband

7

wandelmarathon

steelband

18

bestuursvergadering

20

Concert Kapelle

ha

3

Concert Kamperland

ha

10

oliebollenactie

15

bestuursvergadering

bestuur

??

intocht Sinterklaas

ha + sb

25

medewerking kerkdienst

20

bestuursvergadering

21

kerstcollecte

24

medewerk. kerstnachtdienst

bestuur

allen

ensemble

DECEMBER
bestuur
allen
llo

Apollo neemt al jaren deel aan de VriendenLoterij. Van een groot aantal personen ontvangen wij de
helft van de kosten van de loten met op jaarbasis een bedrag van ruim € 4000,00.
Hartelijk dank daarvoor.
Bij de bankoverschrijving is vermeld welk goed doel u steunt. Uiteraard heeft Muziekvereniging Apollo
onze voorkeur en vragen u daarom te controleren of dat bij u het geval is.
De penningmeester.

Als je onderstaande omschrijving op je bankafschrift hebt staan, is je lot gekoppeld aan Apollo

Tegenrekening/IBAN
NL40 ABNA 0524 0404 00
Omschrijving
Oktober 2018 06-******** -AA U steunt Muziekver. Apollo

Jaarprogramma 2019
MAAND

DATUM APOLLO

WIE

TIJD

DIVERSEN (o.a. KNMO en
ZMB en schoolvakanties)
kerstvakantie 22/12 – 6/1

JANUARI

4

nieuwjaarsbijeenkomst

12

bingo

allen
voorjaarsvakantie
23/2 – 3/3 of 2/3 – 10/3

FEBRUARI
Algemene Ledenvergadering

allen

verkoop stroopwafels

allen

ABC reis - Antwerpen

ha / llo

meivakantie 27/4 – 5/5

auto’s wassen

jeugd

t.b.v. jubileumjaar

t.b.v. jubileumjaar

MAART
APRIL
MEI

7
11?

29/5-2/6 ABC reis - Berlijn

ha

JUNI
8

Wissenkerksedag

ha/allen
zomervakantie 6/7 – 18/8

JULI
laatste repetitie en afsluiting
voor de zomervakantie
AUGUSTUS
ABC reis – Cadier en Keer
SEPTEMBER

eilandelijk concert

ha
herfstvakantie 12 – 20

OKTOBER
NOVEMBER
concert Cadier en Keer

ha

DECEMBER

kerstvakantie 21/12 – 5/1
kerstconcert

ha

Verjaardagen

1
2
4
4
5
11
14
24
29
29

Anouk
Anouk
Janny
Corné
Anita
Jasmijn
Jan
David
Naomi
Eric

Ledennieuws
Op 16 augustus zijn Sarah en Norah geboren, dochters van Corné en Shannon. Van harte gefeliciteerd en
veel geluk met jullie dochters.

Op 17 augustus is Abel geboren, zoon van Jos en Jacolien. Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

Beste muziekvrienden van Apollo,
Graag willen we jullie bedanken voor de geweldige gastvrijheid, inzet, communicatie en ambiance bij
ons concertweekend in Zeeland. Dat geldt voor zowel de voorbereiding, de repetitie, de uitvoering en
natuurlijk de individuele muzikale hulp van Evan en Sjoerd. Wij zijn jullie daarvoor als gastorkest zeer
erkentelijk.
Het was ook goed om te ervaren dat het op deze wijze voorbereiden en uitvoeren over en weer
inspiratie oplevert; administratief/organisatorisch en muzikaal.
Wij hebben als toehoorder ook zeer genoten van jullie optreden en stellen het op prijs als je onze
waardering voor de gehele dag over wilt brengen aan de leden van jullie prachtige orkest.
Verder hebben wij begrepen dat er geluid- en video opnamen zijn gemaakt en onze vraag is of we deze
van jullie mogen ontvangen. De foto's, die door een partner van één van onze leden zijn gemaakt, zullen
wij uiteraard ook aan jullie toesturen.

Rest ons jullie nogmaals te bedanken en - op verzoek van Adri - speciaal, Kees, Arjen en Kim voor de
plezierige samenwerking. Wellicht liggen er in de toekomst mogelijkheden om een dergelijk duo concert
nogmaals te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Eline Bogerman – secretaris
Bouw- en Infraharmonie Nederland
Mail: secretaris@bouw-eninfraharmonie.nl

Website: www.bouw-eninfraharmonie.nl
Volg ons op Facebook

****************

Ook van dit concert heeft Eric opnamen gemaakt die hij op You Tube heeft geplaatst.
Apollo: https://youtu.be/NT43Ziq8vmg
Bouw- en infraharmonie: https://www.youtube.com/watch?v=Jwng4DCsPPg

Onze steelband
Zoals jullie wel weten zijn we met de steelband vaak op pad om ergens op te treden. De meesten zullen
het wel op Facebook voorbij zien komen. Maar ik wil toch eens wat meer vertellen over deze
enthousiaste groep mannen/jongens en meiden.
De steelband bestaat uit 9 personen en we hebben 5 verschillende pannen, zoals steeldrums ook wel
worden genoemd. Als eerste de lead tenor, deze wordt door mijzelf bespeeld. Sinds kort hebben we ook
een double tenor. Dit zijn 2 pannen en dit instrument speelt meestal de tweede stem. Bij ons wordt het
door Colin bespeeld. Aan de andere kant van mij hebben we de double second. Ook dit zijn 2 pannen.
Vaak wordt hier een tegen melodie op gespeeld. Sjoerd is onze DS-speler. Nog een octaaf lager hebben
we de Triple-Cello, zoals de naam al zegt zijn dit 3 pannen. Britt en soms ook Yanniek bespeelt dit
instrument. En als grootste instrument hebben we de Six-Bass. Zes grote olievaten met maar 3 tonen
per pan. Ronald en Bas wisselen elkaar af op dit prachtige instrument.
Voor de drums en percussie hebben we Evan, Eefke en aangevuld door Bas, Ronald, Britt en Yanniek.
Een aantal mensen kan bij ons meerder instrumenten bespelen. Zo kan Colin zowel de DT als de DS, kan
Sjoerd de DT en de Cello en Bas kan zowel Cello als bas bespelen.
Tijdens onze optredens krijgen we vaak de opmerking: “we hadden een stel Surinamers verwacht.”
Dat zou kunnen, maar de steeldrums komen oorspronkelijk niet uit Suriname, maar uit Trinidad &
Tobego, een voormalig Britse kolonie. Hieronder een klein stukje over de geschiedenis van de steelpan.
Trinidad en Tobago
De steeldrum wordt ook wel steelpan of pan genoemd. In de jaren 30 werd het instrument bij toeval
ontdekt in de republiek Trinidad en Tobago, gelegen in de Caribische Zee voor de kust van Venezuela.
Beide eilanden maken deel uit van de Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen en zijn beroemd om
de oorsprong van de steelpan en de calypsomuziek. Deze muziek mondde dankzij Indische invloeden uit
tot een feestelijke dansstijl, de soca.
Geen geld, toch feest
Ondanks de armoede werd er in Trinidad en Tobago toch carnaval gevierd. De eilandbewoners
gebruikten afgedankte olievaten om ritmes op te slaan. Bij toeval ontdekte men dat de ontstane deuken
in de oliedrums verschillende tonen voorbrachten. De arme zwarte bevolking ontdeed de gerecyclede
metalen vaten van hun onderkant en bolde met enorm geduld verschillende plekken uit totdat de
gewenste tonen werden bereikt. Een staaltje perfectie in hand- en oorwerk.
Idiofoon instrument
De steeldrum wordt gerekend tot de idiofone instrumenten, ook wel ‘zelfklinkers’ genoemd. Dat wil
zeggen dat het instrument zijn eigen (idios) klank voortbrengt als het in trilling wordt gebracht. Het

materiaal waarvan het instrument is gemaakt bepaalt de klank. Dus zonder het gebruik van snaren of
gespannen huid. De pan wordt bespeeld met stokken met rubberen uiteinde om een zo vol mogelijke
toon te creëren en de pan niet te beschadigen.
Bron: www.livesteelband.nl

Nu weten jullie iets meer over deze prachtige instrumenten. We merken tijdens onze optredens dat de
argeloze voorbijganger zich verbaast over de prachtige klank van dit instrument. Bijna ieder optreden
komen er wel mensen naar ons toe die in het Caribisch gebied gewoond hebben en onder de indruk zijn
van onze muziek en het enthousiasme waarmee wij spelen. Ons grote voorbeeld is de steelband van de
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers. Bij velen nog bekend van hun optreden met Apollo t.g.v.
het 120 jarig bestaan. Met een aantal mensen van de steelband T&P en van de Politiesteelband hebben
we regelmatig contact via Facebook of de mail. Zulke contacten zijn erg handig, aangezien er in
Nederland zelf weinig bekend is over steelbands en je zo toch makkelijker aan muziek en informatie kan
komen.
Tegenwoordig zien jullie ons vrijdags na de repetitie niet meer de repetitieruimte vol proppen met ons
instrumentarium, omdat wij (gelukkig) nog in Wissenkerke zitten, maar als je de agenda er op na slaat
zal je zien dat we al vel optredens achter de rug hebben. En ik zeg het ook altijd tegen de jongens en
meiden zelf, maar ik ben ontzettend trots op ons cluppie en de geweldige inzet en het enthousiasme
waarmee ze iedere keer weer op stap gaan. Ons optreden tijdens de Mosseldag in Yerseke was van
10.00 uur tot 17.00 uur en het enthousiasme om 16.45 uur is net zo groot als aan het begin. Ik denk dat
wij een goed visitekaartje zijn voor de vereniging te horen aan de reacties van ons publiek. En ik hoop
dat ik jullie nu een beetje een inzage heb gegeven van deze geweldige groep muzikanten.
Rinus, Bandleader Steelband Apollo Wissenkerke ;-)
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4462 GT Goes
Tel: 0113 - 220640
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Sandee Hoveniers BV
Noordstraat 1A
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Tel: 0113 - 745801
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4493 AH Kamperland
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4493 PG Kamperland
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Voorstraat 9
4491 ET Wissenkerke
Tel: 0113-371663

Wilt u ook uw advertentie in
ons clubblad en op onze
website? Neem dan contact op
met de penningmeester:
penningmeester@apollowissenkerke.
nl

Ruiterplaatweg 13
4493 PG Kamperland
Tel: 0113 - 851718

